
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp     Kredietaanvraag aanplant bomen 2023    

Steller/telnr.  Guido Hummel en Matia Kosters  / 4759    Bijlagen 0 

Registratienummer  
677557-2022 
  

Classificatie  
 Openbaar  Geheim  Vertrouwelijk (bij gebruik van 

persoonsgegevens) 
    

Portefeuillehouder  W i j n j a    
Langetermijn agenda 
(LTA) Raad 

 
LTA ja:  Maand    3  Jaar     2023 
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit: 

I. een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 700.000,-- voor de aanplant van 750 bomen in 

het kader van het project Aanplant extra bomen; 

II. de aan het krediet verbonden kapitaallasten van € 28.000,-- te dekken uit de structurele middelen 

van het SIF-Groen; 

III. de gemeentebegroting 2023 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen; 

 

   

 

 
Samenvatting     

De komende vijf jaar willen we onze gemeente stevig vergroenen door de aanplant van 5000 bomen in vijf jaar. Deze 

doelstelling uit het Groenplan Vitamine G is ondergebracht in het project ‘Aanplant extra bomen’, als onderdeel van de 

uitvoeringsagenda Groen. Voor zestien locaties is nu een plan gemaakt waarmee we dit jaar in totaal 750 nieuwe 

bomen aanplanten.  
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel    

Onze inwoners verdienen wijken met veel en toegankelijk groen. Een groene omgeving is gezond, maar ook nodig om 

om ons aan te passen aan het veranderende klimaat. In het door uw raad vastgestelde Groenplan Vitamine G is 

opgenomen dat we de komende vijf jaar 5000 bomen aanplanten in de openbare ruimte. In 2023 zetten we de eerste 

belangrijke stappen om deze doelstelling te halen, door 750 bomen te planten. Dit sluit ook goed aan bij het 

coalitieakoord ‘Het begint in Groningen - voor wat echt van waarde is’, waarin een groene en eerlijke groei van onze 

gemeente uitgangspunt is. 

 
Kader     

• Groenplan Vitamine G 

• Bomenstructuurplan Sterke Stammen 

• Uitvoeringsagenda Groen      

 
Argumenten en afwegingen     

In de uitvoering hebben we zowel vanuit gebiedsontwikkeling als beheer gekeken welke locaties geschikt en 

beschikbaar zijn voor aanplant.  

 

Doelstelling is om jaarlijks gemiddeld 1000 bomen aan te planten in lanen, parken, straten en nieuwe 

woningbouwgebieden. We hebben voor 16 locaties een plan uitgewerkt waarmee we uiteindelijk in totaal 750 bomen 

aanplanten. In praktijk bleken een aantal beoogde locaties af te vallen door o.a. de aanwezigheid van kabels en 

leidingen. De resterende opgave nemen we daarom mee naar het volgende plantseizoen. Om op koers te blijven zetten 

we tijdens de verkenning in op 1500 boomlocaties. 

 

Met de aanplant vullen we op een aantal locaties de hoofdbomenstructuur uit het Bomenstructuurplan Sterke Stammen 

aan. Tevens planten we bomen aan in woonstraten waardoor we maatregelen treffen in het tegengaan van hittestress, het 

verbeteren van de biodiversiteit en het vastleggen van CO2. Door de aanplant van verschillende boomsoorten bouwen 

we tevens aan een robuust en divers bomenbestand.  

 

De gebieden waarvoor we plannen hebben uitgewerkt zijn Hoogkerk, Vinkhuizen, Lewenborg en Ten Boer. Deze 

geclusterde aanpak biedt voordelen in de communicatie, uitvoering, toezicht en nazorg. Aanplant is gepland in het 

huidige plantseizoen, dat loopt tot medio april 2023. Daarnaast zullen naar verwachting in het vierde kwartaal van 2023 

bomen worden aangeplant in de West-Indische buurt als onderdeel van het herinrichtingsproject in deze buurt.  

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

In dit eerste uitvoeringsjaar geven we met de aanplant van deze extra bomen uitvoering aan het breed gedragen 

Groenplan Vitamine G. Over de plantlocaties informeren we omwonenden vooraf. Via de online bomenkaart (bereikbaar 

via https://gemeente.groningen.nl/bomenbeleid) maken we de locaties en achtergrondinformatie voor iedereen 

inzichtelijk. Dit zal meegenomen worden in de communicatie richting omwonenden. 
 
Financiële consequenties     

In het uitvoeringsplan Groen hebben we een budget gereserveerd voor de aanplant van bomen. Daarbij zien we de 

financiering van de aanplant als een uitvoeringskrediet. De geraamde kosten van het aanplanten van de 750 bomen 

bedraagt 700 duizend euro.  

Voor de komende jaren zien we een trend waarin de aanlegkosten, kosten per boom (in 2022 met 20 procent gestegen) 

en arbeidskosten stijgen. De kosten voor aanplant van bomen is daarnaast afhankelijk van de locatie. Zo zijn de kosten in 

verharding vele malen hoger dan in gras.  

Overzicht aanplant extra bomen Jaarlijkse kapitaallasten 

(afschrijving 40 jaar / 1,5% 

rekenrente) 

Programma Leefkwaliteit – SIF Groen 

 

€ 700.000 € 28.000 

https://gemeente.groningen.nl/bomenbeleid
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De jaarlijkse kapitaallasten bedragen 28 duizend euro op basis van afschrijving over 40 jaar en een rekenrente van 

1,55%. Voorliggend raadsvoorstel verwerkt de totale investeringskredieten in de begroting. 

 

      
 
Overige consequenties     

Geen 

 
Vervolg     

In de komende jaren zullen wij verder werken aan de doelstelling om in 5 jaar 5000 bomen te planten. Aankomend jaar 

zullen we inzetten op de aanplant van 1250 bomen.  
 
Lange Termijn Agenda     

Maart 2023 

 

 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

burgemeester,    locosecretaris, 

Koen Schuiling    Bert Popken 

 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 
 

 


